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BAB III

METODE  PENELITIAN

3.1 Jenis dan Seting Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian, jenis penelitian yang di gunakan adalah PTK (Penelitian

Tindakan Kelas). Dimana peneliti sebagai peneliti untuk mencari, merumuskan,

memecahkan suatu masalah dan melaksanakan kegiatan PBM.

3.2. Seting Penelitian

Dalam seting penelitian atau lebih kenaknya lagi mengatur penelitian dalam

mengambil suatu data, yakni menyangkut ;

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada semester genap (2) tahun 2013, dimana

mata pelajaran yang akan menjadi objek peneliti yakni pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) pada siswa SD kelas 4 dengan jumlah siswa 14 anak.

b. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SD Negeri Randuacir 01 Salatiga pada mata

pelajaran IPA kelas 4 dengan jumlah siswa 14 anak.

3.3. Tindakan Penelitian

Penggunaan model Dua Tinggal Dua Tamu (Tipe Two Stay Two Stray)

sebagai tindakan yakni model Dua Tinggal Dua Tamu (Tipe Two Stay Two Stray)

diberikan kepada siswa
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dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk meningkatkan hasil

belajar siswa yang semula nilai di bawah KKM 65 menjadi meningkat di atas

KKM 65. Model Dua Tinggal Dua Tamu (Tipe Two Stay Two Stray) merupakan

model pembelajaran yang memecahkan suatu masalah melalui kerja kelompok,

dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 4 siswa yang masing-masing anak

mendapat tugas. Dua anak sebagai penyampai materi ke kelompok lain sedangkan

dua anak lagi sebagai penyambut tamu yang akan memberikan informasi ke

kelompoknya.

Berikut ini table kisi-kisi model Dua  Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two

Stray) adalah.

Tabel 3
Kisi-Kisi Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Komponen
Variabel Aspek Indikator

Model Dua Tinggal
Dua Tamu (Two Stay
Two Stray)

1. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dan pengantar
materi yang akan disajikan.

1. Guru menyampaikan tujuan
dan materi tentang
kenampakan permukaan bumi
dan benda langit.

2. Guru membentuk
kelompok-kelompok, dan
memanggil masing-masing
ketua kelompok untuk
memberikan penjelasan
tentang materi ke kelompok
lain.

2. Membentuk kelompok 4 orang
kemudian  memanggil ketua
kelompok untuk diberikan
penjelasan tentang materi
kepada kelompok lain dengan
menggunakan model Two Stay
Two Stray.

3. Masing-masing kelompok
menjelaskan materi yang
disampaikan kepada
temannya.

3. Masing-masing kelompok
memberikan penjelasan kepada
anggota kelompoknya

4. Guru mengadakan evaluasi
tentang materi yang baru
saja dijelaskan.

4. Evaluasi dilakukan guru dengan
membuat soal isian.

5. Guru menutup pelajaran. 5. Guru memberikan kesimpulan
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3.4. Rencana Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan

menggunakan model spiral Suharsimi Arikunto. Penelitian ini akan dilaksanakan

dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 (dua) siklus.

Setiap siklus tediri dari 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tindakan, pengamatan

dan refleksi. Adapun tahap prosedur penelitian yang akan di gunakan sebagai

berikut:

3.5. Prosedur Penelitian

Siklus 1

A. Perencanaan

1. Identifikasi masalah dan penetapan alternative pemecahan masalah.

2. Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar

mengajar.

3. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

4. Memilih bahan pelajaran yang sesuai

5. Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat Bantu yang dibutuhkan.

6. Menyusun RPP

7. Menyusun lembar kerja siswa

8. Mengembangkan format evaluasi

B. Tindakan

1. Guru memberikan penyelasan singkat tentang materi yang akan di pelajari.

2. Guru membuat kelompok kecil yang terdiri dari 4 anak dalam satu kelompok

3. Setiap kelompok membaca materi yang telah di persiapkan oleh guru.

4. Siswa berdiskusi dengan mengunakan model TSTS untuk membahas masalah

(kasus) yang telah dipersiapkan oleh guru.

5. Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusi.

6. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS).
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C. Pengamatan

1. Melakukan observasi dengan memakai format observasi yang sudah disiapkan

catatan anekdot untuk mengumpulkan data.

2. Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format lembar kerja siswa

(LKS).

D. Refleksi

1. Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu,

jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.

2. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan

pada siklus berikutnya.

Siklus II

A. Perencanaan

1. Identifikasi masalah yang muncul pada siklus I dan belum teratasi dan

penetapan alternative pemecahan masalah.

2. Menentukan indikator pencapaian hasil belajar.

3. Membuat perencanaan pembelajaran selanjutnya

4. Pengembangan program tindakan II.

B. Tindakan

Pelaksanaan program tindakan II yang mengacu pada identifikasi masalah

yang muncul pada siklus I, sesuai dengan alternative pemecahan maslah yang

sudah ditentukan, antara lain melalui:

1. Guru melakukan appersepsi

2. Siswa yang diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan yang

ingin dicapai dalam pembelajaran.

3. Membuat kelompok belajar sesuai dengan model TSTS yang diterapkan.

4. Siswa mengumpulkan bacaaan dari berbagai sumber, melakukan diskusi

kelompok belajar, memahami materi dan menulis hasil diskusi untuk

dilaporkan.
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5. Presentasi hasil diskusi.

6. Siswa menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa.

C. Pengamatan (Observasi)

1. Melakukan observasi sesuai dengan format yang sudah disiapkan dan

mencatat semua hal-hal yang diperlukan yang terjadi selama pelaksanaan

tindakan berlangsung.

2. Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah dikembangkan.

D. Refleksi
1. Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus II berdasarkan data yang

terkumpul.

2. Membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran pada siklus II.

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi untuk

digunakan pada siklus III

4. Evaluasi tindakan II

Indikator keberhasilan yang dicapai pada siklus ini diharapkan mengalami

kemajuan minimal 10% dari siklus I.
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Berikut ini tabel siklus penelitian PTK Model spiral Suharsimi Arikunto, 1006:74

Gambar 3 Bagan Rancangan Pelaksanaan PTK Model Spiral
(Suharsimi Arikunto, 2006:74)

Siklus 1 Perencanaan

Tindakan/observasi

Refleksi
Siklus 2

Tindakan/observasi

Refleksi

Perbaikan

rencana

Perbaikan rencana
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3.6. Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two

Stay Two Stray)

2. Variabel Terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh suatu gejala. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Hasil belajar siswa

3.7. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan alat

pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini

metode yang akan digunakan antara lain:

1. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data mengenai daftar nama

siswa kelas 4 SD yang akan menjadi obyek penelitian sebelum melakuakan

observasi dan  tindakan.

2. Tes, digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa (aspek kognitif)

yang dilakukan setelah tindakan dengan model pembelajaran Dua Tinggal

Dua Tamu (Two Stay Two Stray). Teknik pengumpulan data ini dengan cara

melakukan post-test di akhir pembelajaran melalui tes tertulis. Model tes ini

dipergunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa yang diajar

melalui pendekatan Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray). Model tes

ini diberikan setelah kelompok PTK diberi perlakuan dan Tindakan. Hasil

pengolahan data ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis.
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3. Lembar Pengamatan, mengenai kemampuan segi afektif dan psikomotorik

siswa dilakukan dengan membuat lembar pengamatan guru dan lembar

pengamatan siswa. Dalam lembar pengamatan ini dicantumkan indikator-

indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati kemampuan guru dan

siswa, baik dari segi afektif maupun psikomotorik selama pembelajaran

berlangsung. Sehingga dapat diketahui apakah dari segi afektif dan

psikomotorik guru dan siswa juga terangsang dalam aktivitas pembelajaran

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

3.8. Indikator Kinerja

Penggunaan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) pada mata

pelajaran IPA dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa apabila hasil

belajar siswa sudah menunjukkan ketuntasan dan sesuai dengan nilai KKM yang

ditetapkan yaitu 65.

Keterangan:

1. Ketuntasan individual : Jika siswa mencapai ketuntasan nilai ≥ 65.

2. Ketuntasan klasikal : Jika > 95% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan ≥

65.

3.9. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar observasi.

2. Tes evaluasi belajar siswa.

3. RPP IPA tentang perubahan kenampakan permukaan bumi.

Analisis Data

Data mengenai hasil belajar dianalisis dengan cara menghitung rata-rata

nilai dan ketuntasan belajar secara klasikal.
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Adapun rumus yang digunakan adalah :

1. Menghitung ketuntasan belajar individu
Data yang diperoleh dari nilai hasil belajar siswa dapat ditentukan

ketuntasan belajar individu menggunakan analisis deskriptif prosentase dengan

perhitungan:

Ketuntasan  = x 100%

2. Ketuntasan belajar klasikal

Data yang diperoleh dari nilai hasil belajar siswa dapat ditentukan

ketuntasan belajar individu menggunakan analisis deskreptif prosentase dengan

perhitungan:

Ketuntasan = x 100%

Keberhasilan kelas dilihat dari jumlah siswa yang mampu menyelesaikan

atau mencapai minimal dari nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65,

sekurang-kurangnya 95% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.

3. Penyajian Data

Penyampaian informasi data yang dimiliki disusun secara baik, dan runtut

sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang sesuatu kejadian dan

tindakan atau peristiwa dalam bentuk data kuantatif dan data kuantitatif.

4. Menarik Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperolah dari berbagai sumber peneliti

mengambil simpulan yang masih bersifat sementara sambil mencari data

pendukung dan penolakan simpulan.
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3.10. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

3.10.1. Uji Validitas Instumen Penelitian

Uji validitas instrumen soal digunakan untuk mengetahui validitas soal yang

nantinya akan digunakan sebagai tes individual setelah proses pembelajaran

berlangsung pada akhir pertemuan setiap siklus. Menurut Sugiyono (2011: 333)

jika jumlah siswa 14 maka taraf signifikan 5% adalah 0,532. Uji validitas soal

tersebut dibantu dengan SPSS 16 mengetahui tingkat validitas dengan melihat

angka pada corrected item total correlation yang merupakan korelasi antara skor

item dengan skor total item nilai. Berdasarkan hasil uji validitas  tersebut jika

dianalisis dalam tabel, maka dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No.item
Nilai

hitung
r

Nilai r poduct
moment
Taraf

signifikan
5%

(n= 14)

Keterangan

1 .802

0,532

Valid
2 .599 Valid
3 .606 Valid
4 .643 Valid
5 .861 Valid
6 .063 Tidak Valid
7 .269 Tidak Valid
8 .619 Valid
9 .413 Tidak Valid

10 .680 Valid
11 .682 Valid
12 .802 Valid
13 .680 Valid
14 .269 Tidak Valid
15 .778 Valid
16 .639 Valid
17 .517 Tidak Valid
18 .861 Valid
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19 .680 Valid
20 .754 Valid

Berdasarkan tabel 4 tersebut terlihat bahwa ada 15 instrumen yang valid

yaitu instrumen nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20.

Sedangkan instrumen yang tidak valid ada 5 instrumen yaitu instrumen nomor: 6,

7 , 9, 14, 17.

3.10.2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliabiltias adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Uji

reabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji  instrumen soal

yang nantinya akan digunakan dalam tes setelah pembelajaran. Uji reliabilitas

dalam penelitian dengan menggunakan SPSS 16. Pengujian reliablitas dengan

melihat nilai cronbach’s Alpha.

Pengukuran Reliabilitas:

α ≤ 0,7 : tidak dapat diterima

0,7 < α < 0,8 : dapat diterima

0,8 <  α ≤ 0,9 : reliabilitas tinggi

α> 0,9 : relibilitas memuaskan

Reliability Statistics

Cronba

ch's

Alpha

N of

Item

s

.832 20

Uji reliabilitas instrumen yang telah dilakukan memperoleh hasil reliabilitas

tinggi karena nilai alpha lebih dari dari 0,8 yaitu sebesar 0,832.


